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Maskiner för spridning av bekämpningsmedel ***I
P6_TA(2009)0247
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 22 april 2009 om förslaget till
Europaparlamentets och rådets direktiv om maskiner för spridning av bekämpningsmedel och om
ändring av direktiv 2006/42/EG av den 17 maj 2006 om maskiner (KOM(2008)0535 – C60307/2008 – 2008/0172(COD))
(2010/C 184 E/53)
(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)
Europaparlamentet utfärdar denna resolution
— med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2008)0535),
— med beaktande av artikel 251.2 och artikel 95 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har
lagt fram sitt förslag (C6-0307/2008),
— med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,
— med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (A60137/2009).
1.

Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.

Europaparlamentet tar del av kommissionens förklaring som bifogas resolutionen.

3.
Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för
avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.
4.

Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

P6_TC1-COD(2008)0172
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 22 april 2009 inför
antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/.../EG om ändring av direktiv
2006/42/EG vad gäller maskiner för applicering av bekämpningsmedel
(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt vid första
behandlingen den slutliga rättsakten, direktiv 2009/127/EG.)
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BILAGA

Kommissionens förklaring om standardisering av maskiner för spridning av bekämpningsmedel
För att uppnå överensstämmelse med de grundläggande krav som tas upp i avsnitt 2.4 i bilaga I kommer
kommissionen att ge CEN mandat att utveckla harmoniserade standarder för varje typ av maskin för
spridning av bekämpningsmedel utifrån bästa teknik som finns tillgänglig för att förhindra att miljön
oavsiktligen utsätts för bekämpningsmedel. Mandatet ska särskilt leda till standarder som anger kriterier
och tekniska specifikationer för mekaniska sköldsystem, tunnelsprutning och luftassisterade sprutsystem, för
att förhindra förorening av vattenkällan i samband med påfyllning och tömning, samt utförliga specifika
tioner i tillverkarnas instruktioner för att förhindra avdrift av bekämpningsmedel, under beaktande av alla
relevanta parametrar, såsom munstycken, tryck, sprutbommens höjd, vindhastighet, lufttemperatur och
luftfuktighet samt körhastighet.

Märkning av däck avseende bränsleeffektivitet ***I
P6_TA(2009)0248
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 22 april 2009 om förslaget till
Europaparlamentets och rådets direktiv om märkning av däck vad gäller drivmedelseffektivitet
och andra väsentliga parametrar (KOM(2008)0779 – C6-0411/2008 – 2008/0221(COD))
(2010/C 184 E/54)
(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)
Europaparlamentet utfärdar denna resolution
— med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2008)0779),
— med beaktande av artikel 251.2 och artikel 95 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har
lagt fram sitt förslag (C6-0411/2008),
— med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,
— med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och yttrandet från
utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A6-0218/2009).
1.

Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.
Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommis
sionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.
3.

Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

